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Warming-up  
Doel: Losmaken van lijf en stem; concentratie vergroten; richten op leraar voor de klas.  

Welkom 
Doel: Stellen van doelen voor deze les; terughalen van doelen van vorige les.  
Werkwijze:  

1e les: Kijk eens naar de afbeelding en de titel? Waar gaat deze les over, denk je? 
2e les: Wat hebben we de vorige keer geleerd? 

Inleiding 1 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke instrumenten hoor je spelen? (Trompet, trombine, drums, fluit, violen, contrabas, piano,…) 
2. Wat voor een stijl muziek is dit? (Jazz) 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan. Bespreek na de film de antwoorden. 

Inleiding 2: Voor de 2e les (Als je op Inleiding 2 klikt, is er nog een extra filmpje.) 
Doel: Nauwkeurig kijken en luisteren 
Werkwijze:  

Geef twee vragen vooraf:  
1. Welke muziek hoor je op de achtergrond? 
2. Kun je navertellen wat Mr. Bean meemaakt in dit filmpje? 
Stilte-afspraak maken.  
Zet de film aan.  
Bespreek na de film de antwoorden.  

Kern 1 
Doel: Leren van de tekst en de melodie. 
Werkwijze: 

Laat de speler 1x horen. 
Laat een kind de tekst voorlezen. 
Leg uit dat de tekst half Italiaans /half Nederlands is. vertaal samen de tekst. Zie ook onderaan deze 
handleiding.) 
Zet de speler aan: alle kinderen lezen zacht of playbacken mee.  
Zet de speler aan: de kinderen neuriën mee.  
Zet de speler aan: De kinderen zingen mee. 
Bedenk een gebaar bij elke zin.  

Kern 2 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze:  

Zie kern 1.  
Wijs op de vormblokjes onderaan. (Voorspel, Couplet, tussenspel, enz.) 

Groep: 5/6 
Thema: Restaurant, Italië 
Inhoud: Een liedje van Toon Hermans, uitgebreid met 2 coupletten, lezen 
en spelen van ritmes,  
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Leg uit en doe voor: klap op de rode lettergrepen.  
Als dat goed gaat: Stap op de groene lettergrepen.  

Kern 3 
Doel: Leren van nieuw couplet. 
Werkwijze: 

Zie kern 1 en 2 

Kern 4 
Doel: Ritmisch spreken. 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan: de kinderen luisteren. Zet hem nog eens aan: De kinderen oefenen mee. 
Vertaal de zinnen: Goedenavond, mevrouw, Goedenavond meneer! 
Zo ook met de 2e speler: Hoe gaat het met u, mevrouw? Heel erg goed, meneer! 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen op de rode en stappen op de groene lettergrepen. 

Kern 5 
Doel: Kennismaken met percussie-instrumenten. 
Werkwijze:  

De kinderen nemen een kladblaadje en een pen en schrijven de cijfers 1 t/m 8 op. 
Daarna gaan ze uitzoeken welk instrument bij 1 hoort; ze schrijven de goede letter achter 1. Zo ook met 
alle andere. 
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na.  

Kern 6 
Doel: Kennismaken met de mandoline 
Werkwijze:  

Bespreek kort de 6 onderdelen van de mandoline en van welk materiaal dit instrument gemaakt is. 
(Vooral van hout, metaal voor de stemknoppen en snaren.  
Klik op ‘Quiz’. De kinderen nemen een kladblaadje en een pen en schrijven de 6 woorden over van het 
bord. Daarna gaan ze uitzoeken welk onderdeel bij het 1e woord hoort; ze schrijven de goede letter 
achter 1. Zo ook met de andere.  
Klaar? Klik op ‘Check’ en kijk samen na. Nu kun je ook de film bekijken. Daarin zie je verschillende 
muziekstijlen op de mandoline gespeeld.  

Kern 7 
Doel: Lezen en klappen van ritmes. 
Werkwijze:  

Zet speler 1 aan: De kinderen luisteren en kijken naar de eerste reeks. 
Zet de speler nog eens aan: De kinderen klappen en spreken die ritme/zin. 
Zet zelf af 123456: De kinderen klappen het 1e ritme. 
Zo ook met de andere ritmes.  
Verdeel je klas in 4 groepen. Elk krijgt een kleur/ritme. Vooraan zie je staan hoe elke groep zijn ritme 
gaat doen: Rood klapt, Groen slaat met 2 handen om en om op de knieën, Blauw stapt met de voeten 
om en om op de grond, Roze tikt met de vingers van twee handen om en om op de tafelrand of evt. de 
stoelzitting. Oefenen dit even met ze. 
De Ketting: Rood begint na jouw aftel 123456, Groen meteen erachter aan, enz. Als Roze klaar begint 
Roof weer. Totdat jij een teken geeft dat ze moeten stoppen. 
De Stapel: Rood begint na jouw aftel 123456, Groen valt in, enz. Totdat jij een teken geeft dat ze 
moeten stoppen. 
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Kern 8 
Doel: Spelen van ritmes op instrumenten 
Werkwijze:  

Zie kern 7. Maar nu beslis jij (of samen met de kinderen) welke instrumenten aan resp. rood, groen, 
blauw en roze worden toebedeeld.  

Afsluiting 1 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie) 
Werkwijze: 

De klas gaat nu het hele lied zingen m.b.v de linkerspeler.  
Vergeet niet de tekst te scrollen. 
Daarna zingen ze het lied nog eens, maar dan met de rechter (meezing)versie. 
Eventueel klap en stap of rood en groen. 

Afsluiting 2 voor de 2e, 3e les 
Doel: Het lied zelfstandig uitvoeren (m.b.v. de playbackversie); 
Werkwijze: 

Zie Afsluiting 1, maar nu met het ritmespel uit kern 8 tijdens het tussenspel.  

Notte belle Margarinetta
Moetjes wat ore
Notte belle Margarinetta
Smoesjes d'amore
Loena - Loena
Fietsebel armonica
Loena - Loena
Nel koppie tee 

Buonasera mio Mario
Moetjes watt ore
Buonasera mio Mario
Smoesjes d’amore
Vino - Vino 
Pommodoro rosso
Vino - Vino 
no no bacio 

Buonanotte dolce Daniele
Moetjes watt ore
Buonanotte dolce Daniele
Smoesjes d’amore
Soldi - Soldi
Voi mai betalen nie
Soldi - Soldi
Zero euro  

Onze mooie Margarinetta
Moet je eens horen
Onze mooie Margarinetta
Smoesjes over de liefde
Maan-maan
Fietsenbel, harmonika
Maan-maan
In een kopje thee

Goedenavond, mijn Mario
Moet je eens horen
Goedenavond, mijn Mario
Smoesjes over de liefde
Wijn - wijn
Rode tomaten (wangen)
Wijn - wijn
Nee, geen kusje!

Goede nacht, lieve Daniele ( = man)
Moet je eens horen
Goede nacht, lieve Daniele
Smoesjes over de liefde
Geld - geld
Maar ik ga niet betalen!
Geld - geld
Nul euro!
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